
 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde 

 

Dato Mandag 24. august 2020 

Tidspunkt Kl. 17.00 - 20.00 

Sted Rådhuset Støvring, Hobrovej 110, mødelokale 2A 

Tilstede Birgit Christensen, Erik Kjeldsen, Kersten Bonnesen, Merete Langeland, Per 

Svarre Petersen, Sara Tornøe, Søs Rosengren 

Afbud  Lilli Brunø 

Referent Sara Tornøe 

Ordstyrer Per Svarre Petersen 

 

1. Godkendelse af aktuel dagsorden 

 

Beslutning: Dagsorden godkendt  

 

 

2.    Frivilligcenter Rebild   17-17.30 
 

Fra Frivilligcenter Rebild er Christina Dige Rejkær inviteret til mødet kommer med et oplæg om arbejdet 

med oprettelse af et frivilligcenter. Der ønskes en drøftelse af hvordan landsbyerne og frivilligcentret kan 

drage nytte af hinanden.    

Der er stiftende generalforsamling i Frivilligcenter Rebild den 16/9 kl. 19.00.  

Har det interesse/relevans for Landsbyrådet at blive repræsenteret i bestyrelsen? 

 

Beslutning: Christina Dige Rejkær og Ane Kjeldbjerg Hansen fra Frivilligcenter Rebild deltog i mødet og 

præsenterede tankerne bag og status på etablering af Frivilligcenter Rebild. 

Efterfølgende dialog – det er et spændende projekt, og landsbyerne vil gerne være en synlig målgruppe. 

 

 

 

3. Hjemmeside 17.30 -18.30 
Allan Pinnerup fra kommunikationsteamet deltager i mødet.  



Teknikken bag vores hjemmeside er ved at være forældet. Fra nytår kan der ikke længere 

sikkerhedsopdateres, og derfor skal vi finde en ny løsning. Med input fra Allan skal vi drøfte muligheder 

og begrænsninger ved hjemmeside, facebook mm. 

 

Beslutning: Vi går efter en løsning, hvor de fælles informationer samt et ”visitkort” (med info fra bl.a. 

spørgeskemaundersøgelsen) for hver landsby bliver en del af den kommunale hjemmeside. 

 

Vi som Landsbyråd og de enkelte landsbyer kan lægge arrangementer ind på kulturen.net, så kommer 

de med i aktivitetskalenderen og (hvis relevant) i Derudad. 

 

Vi benytter kommunens facebookside til at dele informationer/historier fra landsbyerne. 

 

Vi benytter fortsat Derudad.  

 

4. 18.30 pause med spisning 
 
5. Projektpuljen 

Der er pt 186.000 tilbage i puljen projektpuljen og det er tidligere besluttet at der skal udbydes en ny 

ansøgningsrunde i efteråret. Drøftelse af: 
• Dato for ansøgningsfrist?  

• Hvor meget skal vi reservere til fællesprojekter? 

• Midler til ByensBil? Tror vi på en øget efterspørgsel pga. Corona? 

 

 Beslutning: 

 Ansøgningsfrist: 5. oktober kl. 8.00 – bestyrelsen behandler ansøgningerne på møde d. 27. oktober. 

 Bedømmelsesudvalg: Lilli og Erik – mødedato skal aftales 

 Fællesprojekter: Naturfællesskab – genudsåning, instruktion i at slå med le mm. 10.000 kr. afsættes 

 Byens bil: 20.000 kr. (2 x 10.000 kr.) meldes ud i forbindelse med puljen 

 
6. Bustur med byrødder 

Der ønskes en evaluering og nytænkning af konceptet. 

 
Beslutning:  

Vi laver en tur i 2021, 31. maj kl. 17-20. – foreløbigt tema: Naturfællesskabsprojekter. 

 

 

 

7. Landsbygennemgange.  
 
Skema er rundsendt til alle landsbyer. Der ønskes en drøftelse af de muligheder og udfordringer 

undersøgelsen medfører. 

Vi har tidligere drøftet: Håndtering af visuelt skæmmende ejendomme på nedenstående baggrund. Skal 

der følges på dette? 

”Erhvervsstyrelsen har i november 2019 udgivet en vejledning med muligheder for at pålægge ejeren 

oprydning. 

Der ønskes en drøftelse af Landbyrådets muligheder for at hjælpe den enkelte landsby med denne 

udfordring, som stort set alle landsbyer står overfor. Kan det evt. kombineres med 

landsbygennemgangene?” 



 

Beslutning:  

Undersøgelsen er fortsat i gang. Hvis der kommer mange besvarelser (og særligt hvis de er 

modstridende) kontaktes den lokale repræsentant eller formand for en drøftelse.  

Håndtering af nedrivningsejendomme kan være et værktøj.  

 

 

 

8. Årsmødet april 2020 
Det er besluttet at aflyse årsmødet 2020. Der er udsendt meddelelse herom til alle landsbyer. Der er 

ikke indkommet tilbagemeldinger eller indsigelser.  

 
På sidste møde drøftede vi form og indhold, og var besluttede at fastholde skabelonen. Birgit, Merete 

og Kersten er på valg. Hvis der bliver ledige pladser, hvad gør vi for at skaffe nye medlemmer? 

  

Følgende spørgsmål skal afklares: 

- hvor skal årsmødet afholdes? 

- hvilke temaer skal drøftes/orienteres om.  

Temaer kunne fx være:  

• Drøftelse og afholdelse af best. Møder i forskellige landsbyer – kombineret med dialog med 

landsbyen? 

• Hvad skal Landsbyrådet arbejde med i de kommende år? 

• Nedlæggelse af Landdistriktspolitikken – invitere Claus Holm/Gert Fischer til oplæg? 

• Håndtering af visuelt skæmmende ejendomme. 

Orientering kunne fx være: 

• Naturfællesskaber i Landsbyen 

Beslutning: 

Drøftes på et senere møde 

 
9. Budget 

Der ønskes en gennemgang af regnskab 2019 og budget 2020 

 

Beslutning: 

Sendes med dagsordenen ud til næste møde 

 

10. Status og orientering på igangværende projekter/sager 
 

a. Landsbystafetten:  

Afslutningsarrangement med Uffe Elbæk er aflyst.   

Alle afholdte arrangementer har været både gode og udbytterige. De uforbrugte midler går 

tilbage til Landsbyrådets pulje. 

 

b. Naturfællesskaber i Landsbyen.  

Konkurrence om det største træ – hvordan går det? 

Kersten og Merete har aftalt evalueringsmøde. 

 

c. Landdistriktskonference Himmerland, som er et samarbejde med mariagerfjord og 

Vesthimmerland udsættes til 2021 pga. Coronasituationen 



 

 

Beslutning:  

Konkurrence om største træ udsættes til efter Corona 

 

 

11. Nye projekter/sager 
  

Beslutning: 

Intet nyt 

 

12. Fra udviklingskonsulenten 
 

Beslutning: 

Intet nyt ud over det der er drøftet under andre punkter. 

 

13. Nyt til nyhedsbrevet/orientering til pressen 
 
Vi er medlem af Kulturen Rebild, som udgiver Derudad. Vi har en halv side hvert kvartal i hvert blad til 

at skrive nyheder fra Landsbyrådet.  

• Ideer til næste blad. 

• Kan vi evt. aftale en turnus på opgaven? 

Beslutning: 

Ideer: projektpulje – ansøgningsfrist eller om uddeling, ny hjemmesideløsning,  

 

 

14. Evt. 
Venskabsbyarbejdsgruppen – Vi har i sommer haft besøg af fodboldhold fra Gelenau. 

Billederne fra fotoprojekt i Guldbæk hænger lige pt i Kig Ind 

Forsamlingshusene som udstillingsrum for lokale kunstnere – kunne man finde på noget? 

I Aarestrup har man i lang tid arbejdet for at få revideret lokalplan – det er blevet udsat (igen) og det 

vækker undren. Kersten har skrevet til Kim Edberg. 

 

Kommende mødedatoer og –emner. 

 

Datoer for kommende møder: 

Tirsdag d. 27. oktober kl. 17-20, mødelokale 2A, Rådhuset Støvring 

Onsdag d. 16. december kl. 17-20, mødelokale 2A, Rådhuset Støvring 

Mandag d. 8. februar kl. 17-20, mødelokale 2A, Rådhuset Støvring 

Tirsdag d. 23. marts kl. 17-20, mødelokale 2A, Rådhuset Støvring 

Onsdag d. 26. maj kl. 17-21, sted følger, bestyrelsesmøde + årsmøde 

Torsdag d. 3. juni kl. 17-21, konstituerende møde + sommerarrangement 

 

Punkt til årsmødet 

• Drøftelse om afholdelse af bestyrelsesmøder i forskellige landsbyer – kombineres med dialog med 

landsbyen  

• Tidspunkt for udbetaling af årligt tilskud – skal det rykkes hen på året, så det er efter, de fleste 

bestyrelser har holdt generalforsamlinger? 



 

      

 


